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MOTALA FILMSTUDIO 
 

10 filmer för 240:- 
 

Medlemskorten för hösten 2010 kostar 240:- och berättigar till inträde på 
samtliga 10 filmer. Medlemskort kan köpas på biografen Royal i samband med 
filmerna eller genom att sätta in pengar på Filmstudions bankgiro (344-4544). 
Det är då viktigt att namn, adress framgår samt att pengarna är på Filmstudions 
konto senast tisdag innan filmvisningen då kortet kommer att hämtas ut (d.v.s. 
21/9 om man ska se första filmen). Det går även att köpa kort på Biblioteket, 
Folkets hus (fram till första filmvisningsdatum). Medlemmar bör ha fyllt 15 år. 
Vill du veta mera, ring ordf. Anna Nelson 0141-212480, kassören Johan Lewholt 
0141-233599 eller gå in på www.motalafilmstudio.se. 
Filmerna visas torsdagar kl 18.30 på biograf Royal i Motala. (En profet, 
lördag 21.00 och The cove, söndag 14.00) 
Om du är medlem i Motala kommunanställdas personalklubb får du 90:- rabatt 
på medlemsavgiften. Ungdomar under 20 år betalar 150:-. 

 
23/9 FISH TANK 
Storbritannien 2009. Regi: Andrea Arnold. Medv: Katie Jarvis, Michael Fassbender, Kierston 
Wareing, Rebecca Griffiths, Harry Treadaway m fl. Längd: 124 min. 
 

I centrum för Fish tank står 15-åriga Mia som relegerats av skolan. En ren naturkraft i stripigt 
hår, mjukiskläder, nylonryggsäck och en outsinlig ström av svordomar i mungipan. En trasig, 
skitjobbig tjej som bara tycks någorlunda till freds när hon bryter sig in i en tom lägenhet och övar 
streetdance. Hennes negligerande mor vill knappt veta av henne och den enerverande lillasystern 
känns bara som en vandrande skavsår. När hennes mor tar hem den nya pojkvännen Connor 
förändras hennes liv drastiskt. Äntligen har hon någon som ser och bryr sig om henne. Deras 
förhållande växer sig allt starkare men han bär på en hemlighet som får digra konsekvenser.  
   Titeln syftar på tillståndet som Mia befinner sig i. Hon vill ingenting hellre än att försvinna bort. 
Fly från sin klasstillhörighet och en instängd vardag som lunkar på utan förändring eller 
förbättring. Hela tiden simmar hon likt en fisk in i samma väggar utan återvändo. Men när hon får 
chansen vill hon inte ta den. Alla vill vi bestämma själva när och hur vi träder ur våra 
klaustrofobiska fiskskålar. 



 
30/9 MISS KICKI 
Sverige / Taiwan 2009. Regi: Håkan Liu. Medv: Pernilla August, Ludwig Palmell, Huang Ho m fl. 
Längd: 88 min. 
 
I Håkon Lius första långfilm, gjord inom ramen för Film i västs och Svenska filminstitutets 
rookieprojekt, står relationen mellan mor och son i centrum. Längtan efter något stort och vackert i 
livet genomsyrar allt, från fotots gyllene pasteller till filmmusiken. 
    Den medelålders kvinnan Kicki har kommit hem till Sverige efter flera år i USA. Vi möter henne 
på hennes födelsedag, som firas med rödvinsflaskan och den taiwanesiske internetflirten. Hos sin 
mor i Sverige har hon lämnat sin nu tonårige son Viktor, som hon försöker knyta an till genom att 
bjuda honom på en resa, till Taiwan.   
    Det blir en resa där många starka känslor av svek, förödmjukelser och sorg börjar bubbla under 
ytan. Långfilmsdebuterande Håkan Liu berättar inte för mycket. Men tomhetskänslan ekar mellan 
Kicki och Viktor i det laddade mor-son-dramat. 
    

2/10 EN PROFET 
(Prophete, Un) Frankrike / Italien 2009. Regi: Jacques Audiard. Medv: Tahar Rahim, Niels 
Arestrup, Adel Bencherif m fl. Längd: 155 min. Visas 21.00 
 
När Malik anländer till fängelset är han tabula rasa: han saknar familj och vänner och är dessutom 
analfabet. Hans utsatthet gör honom till ett lätt byte för den korsikanska maffian. Men han lär sig 
fängelsets koder, börjar studera och snappar upp maffians språk. Vem han är, var han kommer ifrån 
eller vad han gjort är i högsta grad oklart. Miljön etableras effektivt, liksom fånglivets inneboende 
monotoni utan att berättandet för ett ögonblick blir långrandigt. Tvärtom är nerverna på helspänn 
hela tiden, oavsett om någon ska dö eller hälla upp en kopp kaffe. 
   Fängelset är en korrupt hierarkisk plats som omöjliggör rättfärdighet, som tvingar fram 
grupperingar och tillåter dem att frodas, som accepterar somligas fördelar framför andras såväl som 
segregation och utslagning. Tjänster byts mot gentjänster, förtroende förvandlas till svek. Makt 
förskjuts, korrumperar. Malik tycks tappa koncepterna men är en överlevare. Han agerar inte alltid 
som man skulle önska, men har ändå, precis som alla människor, rätt till sina val. Ljuset i En profet 
är den solidaritet och lojalitet som växer fram mellan Malik och vissa av hans medfångar. 
 
 
3/10 THE COVE 
USA 2009. Regi: Louie Psihoyos. Medv: Joe Chisholm, Richard O'Barry, Louie Psihoyos m fl. 
Längd: 90 min. Visas 14.00 
 
I den amerikanska tv-serien Flipper från 60-talet är en gullig och tjattrande delfin hjälten och 
människans bästa vän. Rick O’Barry var mannen bakom serien som ledde till att varje djurpark värd 
namnet skulle ha sitt eget delfinarie med lekfulla delfiner. Nu offrar O’Barry all ledig tid för att få 
stopp på den lukrativa internationella handeln med det sociala djuret.   
    I japanska Taiji är delfinerna verkligen utsatta genom en hemlighetsfull och avskyvärd jakt, där 
23 000 föses in i en liten vik varje år. En del fångas och säljs till djurparker, men merparten slaktas. 
    Filmaren Psihoyos satte samman ett team för att avslöja grymheterna och ”The cove” är effektiv, 
spännande och gripande, men framför allt upprörande.  
    The cove väver ihop flera berättelser till en, och växer till att omfatta existentiella 
frågeställningar kring utfiskningen av oceanerna, ett förändrat ekosystem och på sikt samtliga arters 
- inklusive människans - eventuella fortbestånd. 
 
 
 
 
 

 



 
7/10  BRIGHT STAR 
Storbritannien / Australien / Frankrike 2009. Regi: Jane Campion. Medv: Ben Whishaw, Abbie 
Cornish, Kerry Fox m fl. Längd: 114 min. 
  
Poängen med att dyka är inte att ta sig upp på land igen. Poängen är att vara i vattnet, att 
verkligen förnimma känslan av det. Ungefär så försöker den unge poeten John Keats förklara 
poesi för Fanny Brawne, den unga grannflickan som motvilligt dras till diktens förtrollade värld. 
Bright star handlar om några år i skalden John Keats (1795-1821) liv, en av den engelska 
litteraturens mest kända poeter som bland annat skrev Endymion och Ode till en grekisk urna. 
Filmen berättas genom Fannys perspektiv. 
   Det är smärta och sorg och längtan i stillsamt välkomponerade bilder. Regissören Jane 
Campion, mest känd för filmen Pianot, har själv skrivit manus efter en John Keats-biografi. 
Campion dyker i, drar med sig sin publik, och vågar dröja sig kvar i vattnet för att förnimma dess 
innersta väsen. Och livets. 

 
14/10 FAUSTAS PÄRLOR 
(La teta asustada) Spanien / Peru 2009. Regi: Claudia Llosa. Medv: Magaly Solier, Susi Sánchez, 
Efráin Solís, Marino Ballón  m fl. Längd: 98 min.  
 
Den spanskperuanska Faustas pärlor vann Guldbjörnen på filmfestivalen i Berlin. I filmens förtext 
ackompanjeras en bister klagosång ut. En gammal kvinna ligger på sin dödsbädd och sjunger ur sig 
sin tragik om otäcka saker som hon drabbats av och omänskliga övergrepp. Dottern Fausta vårdar 
henne, sjunger med och lämnar till slut sin mor till de högre makterna. Öppningsscenen är 
hypnotisk och rörande. Fausta får därefter arbete som hushållerska hos en rik societetsdam. 
Kvinnorna hittar en gemensam nämnare i musiken. De ingår en överenskommelse att Faust får en 
vit pärla varje gång hon sjunger en sång. 
   Regissören Claudia Llosa, själv med peruansk bakgrund, berättar visuellt och musikaliskt 
medryckande om fattigdom, klasskamp, fåfänga drömmar och utsatthet.  
   Faustas pärlor är ingen lättsmält film, men det ska den inte heller vara. 
 
 
21/10 STILL WALKING 
(Aruitemo aruitemo) Japan 2008. Regi: Hirokazu Kore-Eda. Medv: Hiroshi Abe, Yui Natsukawa, 
Kirin Kiki, Yushio Harada, You, Shohei Tanaka m fl. Längd: 114 min.  
 
I Still walking samlas medlemmarna ur en familj årligen för att hedra den bortgångna sonen Junpei 
som gick bort för 15 år sedan. Umgänget – inte minst mellan far och son – har sina både mörka, 
vemodiga och framför allt outtalade komplikationer. En grund för ”Still walking” är mat. Hela tiden 
lagas det och äts mat. Det japanska köket är en central del av familjen och vi får en inblick i 
olika specialiteter och tillagningshemligheter. Olika rätter ingår i olika stadier av filmen där t.ex. 
friterade små majskakor har en extra stor betydelse för nostalgi, samhörighet och gemensam 
njutning. 
   På ytan händer inte mycket – skratt blandas med gnäll under ett ständigt munhuggande – men bit 
för bit visar regissören Kore-Eda att vi alla är en länk till och en del av något mycket större. Allt är 
skört och kräver omvårdnad. Filosofi för hjärtat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28/10  KVINNOR UTAN MÄN 
(Zanan-e bedun-e mardan) Tyskland / Österrike 2009. Regi: Shirin Neshat. Medv: Pegah Ferydoni, 
Arita Shahrzad, Shabnam Toloui, Orsi Tóth, Mehdi Moinzadeh, Navid Akhavan, Mina Azarian, Til 
Schweiger, Essa Zahir  m fl. Längd: 99 min. 
 
Kvinnor utan män skildrar fyra kvinnor i Teheran 1953. Vi får följa Fahir som lever i ett kärlekslöst 
äktenskap, den stumma prostituerade Zarin samt Munis som vill engagera sig politiskt och den 
religiösa Faezeh. Bäst är skådespelerskan Orsi Toth som gör rollen som den prostituerade Zarin. Hon gör 
ett otäckt porträtt av den utsatthet och förnedring som kvinnohandel ger upphov till. 
   I filmen gestaltas en realistisk bild av hur det iranska samhället var under 1950-talet, med 
klasskamp och religiösa slitningar. Splittring mellan den välbeställda medelklassen, de intellektuella och 
de konservativa muslimerna fortsätter att dela landet än i dag.  
   Regissören Neshat tillägnar filmen de som slagits för individens frihet i Iran.  Filmen är en 
blandning av kvinnokamp och politiskt uppror. Som fotograf och konstnär arbetar hon mycket med 
estetiken och storslagna bilder. 
 
 
18/11  LOOKING FOR ERIC 
Storbritannien / Frankrike / Italien / Belgien / Spanien 2009. Regi: Ken Loach. Medv: Steve Evets, 
Eric Cantona, John Henshaw m fl. Längd: 116 min. 
 
Få regissörer har genom åren skildrat brittisk arbetarklass med sådan träffsäkerhet och medkänsla 
som Ken Loach. Historien om den medelålders brevbäraren Eric Bishop i Manchester, som kan 
karaktäriseras som en charmig blandning av diskbänksrealism, romantisk komedi och övernaturlig 
saga. 
    Eric behöver råd för att lösa sitt kaotiska liv, en röra av barn, plastbarn och en före detta fru han 
aldrig kunnat glömma. Plötsligt står han där en dag i sovrummet. Eric Cantona, den franske 
fotbollslegenden som brevbäraren så troget följde under hans karriär i Manchester United. Han 
förbryllade sportjournalisterna med sina visdomsord. Nu blir dessa ord en hjälp till ett nytt liv för 
brevbäraren Eric. 
    Humor och allvar i en underbar blandning, även för dem utan förkunskaper om fotboll och 
Cantona. Vad Ken Loach framför allt pläderar för är att ingenting någonsin blir för sent, bara man 
vågar ta hjälp av sina vänner och lita på dem man älskar. 
 
 
25/11 AUGUSTILUNCH I ROM 
(Pranzo di Ferragosto) Italien 2008. Regi: Gianni Di Gregorio. Medv: Gianni Di Gregorio, 
Valeria De Franciscis, Marina Cacciotti m fl. Längd: 72 min. 
 
Sensommar i Rom med augustihetta och mycket turister. Gianni som fortfarande bor hos sin mor 
kan inte lämna henne för att resa bort. Han är en exemplarisk son som passar upp på sin gamla 
moder. Hans enda utflykter går till en lokale vinhandlaren där han har kredit. Problem med 
ekonomin har han också. När hyresvärden erbjuder ekonomisk lindring går Gianni med på att under 
en helg inhysa dennes mamma. Men det finns fler äldre damer som gärna också vill bli ompysslade 
av den generöse och matlagningsglade mannen. Damerna har skilda viljor och olika egenheter. 
Gianni har en utmaning att få alla damerna att samsas och fira Ferragostohelgen tillsammans.  
   Augustilunch i Rom är en komisk film med fin tonträff och humor. Valeria de Francisis som 
spelar Giannis moder är en pigg och spjuveraktig 93-åring. Regissören Di Gregorio spelar själv 
huvudrollen Gianni. En originell och livsbejakande film!  
 
 
 


